
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6.

НАЗИВ ФАКУЛТЕТА Медицински факултет

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
-oбавезна садржина- свака рубрика мора бити попуњена

(сви подаци уписују се у одговарајућу рубрику, а назив и место рубрике не могу се мењати или
изоставити)

I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ
1. Датум и орган који је именовао комисију: 15.03.2013., Наставно – научно веће Медицинског

факултета, Универзитета у Новом Саду

2. Састав комисије  са  назнаком  имена  и  презимена  сваког  члана,  звања,  назива  уже научне

области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, установе у којој

је члан комисије запослен:

 Проф. др Зоран Џамић, ванредни професор; Хирургија, 2012.; Медицински факултет

Београд; Катедра за хирургију

 Доц. др Саша Војинов, доцент, Хирургија, 2011.; Медицински факултет Нови Сад; Катедра

за хирургију

 Доц. др Иван Леваков, доцент, Хирургија, 2012.; Медицински факултет Нови Сад; Катедра

за хирургију

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ
1. Име, име једног родитеља, презиме: ДИМИТРИЈЕ, ПАВЛЕ, ЈЕРЕМИЋ

2. Датум рођења, општина, држава: 11.11.1980.,  Нови Сад,  Србија

3. Назив факултета,  назив  студијског  програма  дипломских  академских  студија – мастер  и
стечени стручни назив: Медицински факултет Нови Сад, доктор медицине

4. Година уписа на докторске студије и назив студијског програма докторских студија: 2007,
Академске докторске студије, Клиничка медицина

5. Назив факултета, назив магистарске тезе, научна област и датум одбране:
6. Научна област из које је стечено академско звање магистра наука:

III НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:

Значај одређивања концентрације Д витамина у евалуацији карцинома простате

IV ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
Докторска дисертација је написана на српском језику, изложена на 113 страница и подељена у 9

поглавља: увод, хипотезе, циљеви, испитаници и методе, резултати, дискусија, закључак, литература и
прилози. У докторској дисертацији укупно је приказано је 39 слика, 14 табела и једна формула, док је број
цитираних референци 133.

Увод је приказан на 31 страници, а у њему су детаљно објашњена позната дејства витамина Д на
карцином простате. Такође је објашњено и постојање значаја даљег изучавања посматраних параметара. У
уводу су приказана 3 графикона, 8 табела и 3 слике.

Материјал је представљен на 5 странца а односи се на инклузионе и ексклузионе критеријуме који
су коришћени приликом формирања група испитаника и контролне групе. У овом поглављу су тачно



дефинисани стадијуми обољења према којима су испитаници подељени у групе. На крају поглавља приказан
је упитник који је имао за циљ да индентификује пацијенте који су исхраном или животним навикама
значајно утицали на ниво витамина Д. У овом поглављу приказана је 1 табела.

Методе су представљене на 2 странице и детаљно представљају модалитете лечења (радикална
простатектомија, хируршка и медикаментозна кастрација). Такође је приказана учесталост контролних
прегледа као и анализе које су на контролним прегледима урађене.

Хипотезе истраживања су формулисане у посебном одељку и приказане на 1 страници, док су
циљеви истраживања формулисани кроз шест параметара и приказани су у посебном одељку такође на 1
страници.

Резултати дисертације приказани су на 15 страница и односе се на анализу нивоа витамина Д у
групама испитаника и контролној групи, корелацију нивоа витамина Д, простата специфичног антигена и
Глеасон скора, корелацију прогресије и времена до прогресије као и корелацију процентуалне промене
нивоа простата специфичног антигена пре и након лечења и нивоа витамина Д. Резултати су приказани кроз
11 графикона и 8 табела.

Дискусија је приказана на 29 страница текста, у њој се тумаче резлутати студије. Закључци
дисертације наведени су на 1 страници. Литература је приказана на 20 страница дисертације, а прилози на 6
страница.

V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
Увод дисертације почиње описом познатог дејства витамина Д на карцином простате. Најранија

истраживања анализирају утицај геофрафске ширине и јачину инсолације на учесталост карцинома
простате. Серолошке студије се баве проучавањем повезаности нивоа витамина Д, простата специфичног
антигена и стадијума обољења, без једносмислено дефинисане корелације између посматраних параметара.
Витамин Д ин виво и ин витро показује антипролиферативна, проапоптотска и продиференциациона дејства.
Аденокарцином простате има високу инциденцу, дуг период латенце, серолошке туморске као и
патохистолошке маркере те се сматра идеалним супстратом за хемопревенцију. Дефинисање односа
витамина Д и карцинома простате представља значајан корак и основу за постављање других, терапијских
постулата. Анализа литературних података који се баве односом витамина Д и аденокарцинома простате
урађена је на задовољавајући начин.

Хипотезе истраживања формулисане су корелирањем нивоа витамина Д и дефинисаних серолошких
и патохистолошких маркера карцинома простате.  Хипотезе се односе на ниво витамина Д, простата
специфичног антигена и Глеасон скора, корелацију прогресије и времена до прогресије као и корелацију
процентуалне промене нивоа простата специфичног антигена пре и након лечења и нивоа витамина Д.

Материјали и методе су приказани у два поглавља у којима се описују критеријуми (инклузиони и
ексклузиони) који су узети у обзир приликом формирања група. Представљене су дијагностичке методе на
основу којих је постављена дијагноза карцинома простате. Дефинисани су стадијуми болести (ТНМ) на
основу којих су индиковани модалитети лечења. Такође је у једном поглављу представљен упитник које је
имао улогу да индентификује пацијенте који су исхраном или животним навикама значајно утицали на ниво
витамина Д.

Резултати истраживања приказани су успостављањем корелације нивоа витамина Д и  параметара:
нивоа простата специфичног антигена, Глеасон скора, прогресије обољења, времена до прогресије,
процентуалне промене нивоа простата специфичног антигена пре и након ординиране терапије. Због
постојања могућности да инсолација утиче и мења однос витамина Д и посматраних параметара у
резултатима је обрађен и утицај исолације на ниво витамина Д. Резултати су представљени једним
поглављем

Дискусија дисертације почиње анализом добијених резултата према посматраним параметрима.
Резултати овог испитивања поређени су са расположивом литературом која не даје конклузивне закључке о
значају утицаја витамина Д на карцином простате. Дискусија је представљена на 29 страна кроз 8 одељака.
Закључци истраживања приказани су као посебно поглавље дисертације, а најважнији разултати сумирани
су кроз задовољавајући број одељака. Кроз наведене литартурне податке у дисертацији цитиран је
задовољавајући број штампаних публикација. Последње поглавље дисертације представља прилог у коме су
приказани Текст информисаног пристанка, Информациони лист и Упитник за процену дијететских и
хабитуалних фактора.



VI   СПИСАК НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА КОЈИ СУ ОБЈАВЉЕНИ ИЛИ ПРИХВАЋЕНИ
ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА У
ОКВИРУ РАДА НА ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ

Марушић Г, Јеремић Д, Војинов С, Филиповић Н, Попов М. Витамин Д и карцином простате, Мед.
Прегл (у штампи); M 51

VII ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Ова дисертација, кроз анализу резултата и закључака, указује на следеће:

 Није установљено постојање статистички значајне разлике нивоа витамина Д код пацијената са
локализованим и метастатским обољењем, добијене вредности нису биле апсолутно ниске.
Испитаници у контролној групи су имали значајно виши ниво витамина Д од групе оболелих.

 Испитаници са вишим нивоом простата специфичног антигена су имали нижи ниво витамина Д .
 Није успостављена корелација између нивоа витамина Д и Глеасон скора
 Испитаници код којих је дошло до прогресије имају нижи ниво витамина Д у односу на

испитанике код којих није дошло до прогресије.
 Код испитаника код којих су забележене ниже вредности простата специфичног антигена након

терапије у односу на претерапијске вредности забележен је виши ниво витамина Д.
 Код испитаника код којих раније долази до прогресије обољења постоји нижи ниво витамина Д.

VIII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА
Испитивање је спроведено по стандардима хуманих истраживања, на узорку одговарајуће величине,
одговарајућој методологији прикупљања и обраде података, адекватној интерпретацији тако да су добијени
резултати уверљиви.

Резултати истраживања организовани су према постављеним циљевима и задацима истраживања и
приказани су јасно и прегледно помоћу табела и графикона, уз одговарајуће тумачење у тексту. Подаци који
су добијени у току истраживања су обрађени и анализирани помоћу савремених и актуелних статистичких
тестова.

Кандидат је резултате дисертације јасно и прецизно тумачио и поредио са резултатима
истраживања домаћих и страних аутора. Кроз дискусију је остварено успешно поређење података из
литературе и резултата дисертације. Указано је на теоријски и практичан значај добијених резулатата.
Наведена литература је обимна, савремена и везана за истраживану проблематику.

Комисија закључује да се приказ и тумачење резултата истраживања у оквиру дисертације могу
сматрати адекватним и коректним те даје позитивну оцену начина приказа и тумачења резултата
истраживања.
IX КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:

 Дисертација је написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме;
 Дисертација садржи све битне елементе у оквиру теоријског и истраживачког дела. Део резултата

истраживања садржи све битне елементе који омогућавају проверу резултата и поновљивост
истраживања;

 Допринос науци огледа се у чињеници да су резултати истраживања од значаја за успостављање
корелације изеђу нивоа витамина Д и карцинома простате

 Недостаци дисертације нису уочени.
X ПРЕДЛОГ:

На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже:
да се докторска дисертација прихвати, а кандидату одобри одбрана

датум:
Нови Сад, 06.03.2013. године



ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

_______________________ -----------------------------------------------
1. Проф. др Зоран Џамић, ванредни професор,

Медицински факултет Београд,
Катедра за хирургију

----------------------------------------------
2. Доц. др Иван Леваков, доцент,
Медицински факултет Нови Сад,

Катедра за хирургију

-------------------------------------------
3. Доц. др Саша Војинов, доцент,
Медицински факултет Нови Сад,

Катедра за хирургију


